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Under sommaren har vår mångårige tidigare ordförande och hedersmedlem i
styrelsen Åke Söderman avlidit . Han lämnar ett bestående minne efter sig och
hans kunskaper och entusiasm för hembygdsforskningen är oersättliga.
Föreningen hade vid årets slut 373 fullbetalande medlemmar.
Räkenskaper och bokslut redovisas vid vårmötet 2012.
Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda möten.
Föreningsmöten:
Vid Vårmötet på Kvarngården den 8 maj deltog över 30 personer och
förutom redovisning av räkenskaper för 2010 fattades beslut om
stadgeändring som innebär att det ska beslutas om budget vid föreningens
höstmöte.
Efter mötet berättade Tommy Eriksson från Riksantikvarieämbetet om sin
forskning kring Bergshamra bys och kvarns historia, främst utifrån studier
i domböcker.
Vid Höstmötet i Morastugan den 23 oktober, även då med deltagande av
över 30 personer, valdes ordförande, styrelse och övriga funktionärer för 2012. Som
nya styrelsemedlemmar valdes Eva Hasselblad och Bengt Norling. De
avgående ledamöterna Marianne Carlsson och Birgit Lechat tackades för
sina insatser med en orkidé.
Efter mötet berättade Karl-Erik Rikardsson, född och uppvuxen i
Bergshamra, om sina barndomsupplevelser av livet i trakten och läste poesi.

Verksamhet:
Sommarens program har i första hand annonserats genom en tryckt folder som
delats ut till alla hushåll i Länna. Tryckningen av detta har sponsrats av Bergshamra
Såg, Bergshamra Varv, Penningby livs, Nils Schönbergs Bygg & fastighetsservice,
Kronholms bil & gummi och Roslagslänna allservice.
Stommen i vår verksamhet har utgjorts av midsommarfirandet och
veckorna med konst- och hantverksutställningar under juli månad.
Midsommarfirandet som engagerar många av föreningens medlemmar var
som vanligt välbesökt och det ekonomiska överskottet utgör huvuddelen av
våra intäkter under året.
Förutom arbetsinsatserna av medlemmarna har ICA-affären i Bergshamra och Åke
Bertilssons Grus sponsrat med vinster och Fäbodglass genom Lars Hermansson har
skänkt glass. Midsommarfirandet följdes som vanligt upp en vacker julikväll med ett
knytkalas för alla som arbetat med midsommarfirandet.
Konstnärsveckorna från midsommar till slutet av juli har inneburit att vi
kunnat ha Kvarngården öppen för besökare och servering varje dag.
Antalet besökare har varit tillfredställande och de som varit utställare här
för första gången har varit nöjda. Under ett par av veckorna har
”vernissagen” varit ackompanjerad av musikuppträdanden.
Kullehusteatern framförde under en kväll i juli ”Den giriga” efter
Molières pjäs Den girige, som vanligt välbesökt då vädret var nådigt.
Ferlindagen i augusti var i år särskilt festlig då det var trettioårsjubileum för
evenemanget och 50 år sedan Nils Ferlin dog. Efter temagudstjänsten i kyrkan tillät
vädret att programmet fortsatte i det fria på kyrkvallen och det inleddes av
Ferlinsällskapets ordförande, diplomaten och författaren Jan Mårtensson.
Uppskattade föreläsare var sedan Barbro Unnerfalk och Torsten Lännevall som
berättade om Ferlin utifrån sina möten med honom.
Prästen och Lännasonen Lars Björklund sjöng Ferlindikter och läste egna dikter. I
samband med Ferlindagen delades också Länna-stipendiet ut till Wanda och Bengt
Eklund, som också ligger bakom årets upplaga av Lännabygden ”Stomnarö-då
och nu”. Den är lättläst och innehåller ett rikligt bildmaterial från livet då och nu på
ön. Den har skickats ut till alla medlemmar men finns fortfarande att köpa.
I anslutning till projektet Hus med Historia som finns redovisade nedan anordnades
en visning av genomförda åtgärder den 20 augusti. Ett tiotal personer besökt
oss då. Björn Roman demonstrerade handbilning av timmer och Jane
Bengtsson visade fönsterrenovering.

Den Europeiska kulturarvsdagen genomfördes den 11 september. Det är ett
arrangemang som initieras av Riksantikvarieämbetet i samverkan med Sveriges
hembygdsförbund. Det hade i år som tema ”Gröna platser”. Då kvarnen har en roll i
processen ”från ax till limpa” passade det att visa kvarnen på nytt och Stockholms
läns hembygdsförbund hade därför Kvarngården som mål för en resa från Norrtälje.
Det kom ett tjugotal besökare som också försågs med en lunchmacka.
Per E Johansson har visat Kvarngården och Morastugan för grupper vid några
tillfällen.

Fastighetsunderhåll:
Riksantikvarieämbetet har genom projektet Hus med Historia bidragit med 100 000
kr för åtgärder med avsikt att stabilisera kvarnens fundament, främst genom byte av
syll, ruttnade stockar och uppbyggnad av nedrasad stenfot på östväggen. Bidraget
har inte täckt hela kostnaden utan föreningen har stått för ca 74 000 kr.
Under året har en fantastiskt fin gärdesgård uppförts på två sidor av fastigheten och
som avgränsning mot ån.
Det löpande underhållet av gräsmattor och övrig yttre miljö vid Kvarngården har
skötts av Kent Johansson, utan arvode.
Styrelsen och vissa av föreningens övriga medlemmar har deltagit vid fyra
arbetsdagar/kvällar vid Kvarngården.
Information:
Förutom våra utdelade tryckta program finns alltid senaste nytt på vår hemsida
www.lhbf.se.
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